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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jenfasizza li filwaqt li hemm għadd ta' pajjiżi dinamiċi bi dħul medju fil-kontinent 
Afrikan, l-iżvilupp ekonomiku tiegħu għadu relattivament dgħajjef meta mqabbel ma' 
partijiet oħra tad-dinja; jisħaq fuq il-fatt li ħafna mill-pajjiżi tiegħu għalhekk se 
jiffaċċjaw sfidi li kważi ma jistgħux jingħelbu kkawżati mill-kriżi tal-COVID-19 u l-
effetti tat-tibdil fil-klima;

2. Jilqa' t-tħabbira mill-G20 dwar moratorju temporanju fuq il-ħlasijiet lura tad-dejn għall-
pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp l-aktar dgħajfa;

3. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea għad għandha rabtiet ekonomiċi importanti mal-Istati 
Afrikani, u li ċ-Ċina intensifikat l-involviment ekonomiku tagħha fl-Afrika;

4. Jissottolinja li r-rwol ta' ħafna Stati Afrikani fid-diviżjoni internazzjonali tax-xogħol ma 
jippromwovix l-iżvilupp sostenibbli tagħhom;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tirriforma l-verżjoni attwali tagħha tal-istrateġija tagħha bit-
titlu "Lejn Strateġija komprensiva mal-Afrika" bil-għan li tindirizza l-ħtiġijiet tar-
reġjuni Afrikani fid-dawl ta' din il-kriżi sanitarja u ekonomika;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-Afrika fl-ambizzjonijiet tagħha għal żona ta' 
kummerċ ħieles kontinentali billi tagħmel l-aġġustamenti meħtieġa sabiex timplimenta 
l-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (FSE) u tallinjahom mal-proġett taż-żona ta' 
kummerċ ħieles kontinentali;

7. Jissottolinja li l-implimentazzjoni frammentata tal-FSE rriżultat f'nuqqas ta' progress 
sostanzjali fl-appoġġ tal-integrazzjoni reġjonali, il-bini ta' kapaċità fuq il-kooperazzjoni 
fil-fruntieri, u t-titjib fl-investimenti klimatiċi u l-governanza tajba; 

8. Jitlob li jkun hemm proposta konkreta li tistabbilixxi inizjattivi komuni dwar provvista 
tal-enerġija rinnovabbli fil-kontinent Afrikan;

9. Jenfasizza l-bżonn ta' investimenti sostenibbli sostanzjali li jippermettu li jsir progress 
fl-Istati Afrikani;

10. Jissottolinja li l-għoti tas-setgħa lis-soċjetà ċivili, u b'hekk l-inklużjoni ta' kontroparti 
soċjali fl-investiment, huwa aspett vitali tal-politiki tal-UE lejn u mal-Istati Afrikani.


